
ADVIES RAADGEVEND COMITÉ OPGROEIEN 

adviesnummer: 2023/RC/01 

Betreffende: ontwerpBVR tot wijziging van het BVR van 5 april 2019 betreffende 
de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen jeugdhulp, 
wat betreft de gezinshuizen en tot uitvoering van het zesde Vlaams 
Intersectoraal Akkoord voor de social en non-profit sectoren 

 
 

1. Adviesvraag 
 
Op vraag van de leidend ambtenaar. 
 

2. Gronden voor het advies 
 
Het advies heeft betrekking op de opdracht van het agentschap inzake de kerntaken zoals 
omschreven in artikel 5 van het Decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern 
verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien Regie. 
 

3. Behandeling 
 
- Het Raadgevend comité behandelde op 26 januari 2023 het thema. 
- Stukken die daarbij in bespreking werden genomen waren 20230126_2a tem 2d. 

 
4. Advies 

 
De leden van het Raadgevend comité uiten hun appreciatie voor het initiatief om gezinshuizen in 
een regelgevend kader te verankeren en onderschrijven het concept gezinshuizen.  
Toch wenst het Raadgevend comité te benadrukken dat men in de eerste plaats moet kiezen om 
kinderen en jongeren zoveel mogelijk thuis te houden en dat de randvoorwaarden hiervoor 
vervuld moeten worden. 

De leden van het Raadgevend comité hebben nog vragen, bedenkingen bij onder meer de 
volgende punten:  

• Het is onvoldoende duidelijk welke kinderen en jongeren er wel/niet tot de doelgroep 
behoren. Zo is er de vraag of kinderen en jongeren met een handicap, die zeker ook geholpen 
kunnen worden met een gezinshuis, deel uitmaken van de doelgroep. 

• Men is bezorgd over de personele inzet in het gezinshuis. Enerzijds stelt men zich de vraag of 
deze zware opdracht voldoende attractief is en of de personele inzet (1 fulltime voor 3 



kinderen 24u op 7) wel voldoende is. Verder vinden de leden het barema voor de verloning 
van de gezinshuisouder laag in verhouding met de verwachtingen naar de gezinshuisouder. 

• De keuze voor de term gezinshuisouder wordt in vraag gesteld. Enerzijds ligt de term ‘ouder’ 
gevoelig bij de cliënten en anderzijds betreft het hier een professioneel waardoor het vanuit 
hulpverleningsperspectief eigenaardig is dat dit dan als een ‘ouder’ wordt beschouwd.. 

• Gezien er een verbinding is tussen het gezinshuis en de moederorganisatie, vraagt het 
raadgevend comité dat er voldoende aandacht en transparantie is naar de jongere en zijn 
context wat betreft dossiervorming en informatiestromen. 

• Gezien er nog veel onduidelijkheden zijn, is er ook de nood aan bijkomende verduidelijking en 
ondersteuning van de sector rond de gezinshuizen. 

• De evolutie naar een reguliere financiering betreffende NBM ipv projectfinanciering is voor de 
leden zeker een positieve evolutie. Echter, gezien de beslissing slechts zeer laat genomen is, 
hebben de organisaties zich daar niet op kunnen voorbereiden.  
Daarom is er de vraag naar een zorgzame transitie om die verandering goed te kunnen 
ondervangen (gezien de reguliere financiering toch verschilt van projectfinanciering ikv 
anciënniteit). 

 

Mieke Segers, ondervoorzitter Raadgevend comité Opgroeien 
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